TRAINING AFSCHEID DAT VERBINDT

Leer een eindelevensverhaal schrijven
Wat een familielid vertelt:
‘Hoe kijk jij naar het leven? Hoe kijk je aan tegen de dood?’ Daarover hadden wij met ons vake
nog nooit een gesprek gevoerd, maar dankzij het eindelevensgesprek met Amfora
is zo’n diepgaand gesprek er op het allerlaatste moment toch nog gekomen.’
Wat cursisten vertellen:
 ‘Het feit dat we met drie teamleden van onze palliatieve afdeling deze training volgen, is een
meerwaarde en een verdieping voor het team. Het helpt patiënten bij het opmaken van hun
levensbalans.’
 ‘De training wordt zeer professioneel aangepakt. Het is intens, maar we worden nauwgezet
begeleid.’
 'Een eindelevensverhaal is geen opsomming van feiten en gebeurtenissen, maar een levend portret
van iemand, die hiermee aan zijn nabestaanden een kostbare souvenir achterlaat.'
 ‘Ik zou iedereen die kan luisteren naar een verhaal en die van schrijven houdt deze cursus zeker
aanraden!’

Wie weet dat zijn leven ten einde loopt, wil vaak iets nalaten voor de geliefden en zoekt daar woorden
voor. Een (interview-)gesprek kan helpen om woorden te vinden voor wat diep vanbinnen leeft aan vragen,
angsten, vreugde, dankbaarheid, spijt, verdriet en hoop bij het einde van het leven.
In deze vierdaagse training leer je een eindelevensgesprek voeren, dat gesprek uit te schrijven in een vlot
verhaal en dat verhaal vorm te geven in een mooi boekje.
Doelgroep

Professionals en vrijwilligers werkzaam in de palliatieve sector en in woonzorgcentra

Voorwaarden

Wie wil deelnemen
- heeft voeling en ervaring met schrijven.
- schrijft bij aanmelding een persoonlijk motivatie voor deelname neer.
- wordt gemandateerd door zijn diensthoofd/directie. Bedoeling is dat de
aangeleerde vaardigheden nadien in de eigen werkomgeving hun weg vinden.

Nieuwe editie in Gent: Campus Sociaal Werk Arteveldehogeschool op donderdag van 9.30 u. tot
16.30 u. op 21 januari, 4 februari, 25 februari 2021 en 11 maart 2021.

Docenten
Prijs
Aantal

Hilde Ingels en Liesbet De Vuyst
Leden FPZV €320, niet-leden €380 - Broodjes, drank en lesmateriaal inbegrepen
Max. 12 deelnemers per reeks
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Zelf meebrengen Opnametoestel (dictafoon of smartphone), laptop
Aanmelden en inschrijven:
Kandidaatstelling met grondige motivering doe je op https://afscheiddatverbindt.be/training/
Is je kandidatuurstelling aanvaard, dan krijg je info om je officieel in te schrijven bij de Federatie
Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Onze moeder die lijdt aan dementie heeft nog net op tijd een laatste openhartig eindelevensverhaal verteld
en dat is een ongelofelijk mooi en waardevol document geworden.
Dit verhaal zal vooral zalf worden op de wonde, na het definitieve afscheid straks,
zowel voor haar kinderen als voor haar kleinkinderen.
Het is een manier om te tonen dat liefde sterker is dan de dood,
dankzij de verbindende kracht van dit eindelevensverhalenproject.
(Geert)

www.afscheiddatverbindt.be
www.amfora.vlaanderen
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